
Тиждень  1   

28.11-02.12.22 

Тема: «Наділа Марічка нові рукавички». 

 Цілі і завдання: познайомити дітей із сезонними змінами  в природі взимку . 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня Ранкова  зарядка 

Ранній вік «Плескай» 

https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

  

 

 

 

 

 

 

 

крокуємо на місті  

підняти руки вгору  

поставити руки на пояс  

пострибати на місті 

 

 Гімнастика для очей 

https://youtu.be/iXK1ltGfooE 

 Пропонуємо вивчити потішку протягом тижня 

У другій половині дня   

Мишка в нірку поспішала , 

Мишка нірку прикрашала, 

Наносила в нірку зілля – 

Нині в мишки новосілля. В .Кравч 

 Пальчикова гімнастика 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.22 Ознайомлення з довкіллям: «Зима» 

Формувати уявлення дітей про зиму, її характерні ознаки,про властивості 

снігу (холодний,тане від тепла,мокрий,білий,ліпити). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl
https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl
https://youtu.be/iXK1ltGfooE


Розповідь дорослого  за картиною «Зима» 

Запитання до дітей: 

- Діти, а ви любите зиму? 

- Яка пора року зображена на картинці?(зима) 

- Що лежить на землі, деревах,будинках?(сніг) 

- Який він?(холодний ,мокрий,білий) 

- Як можна з ним гратися ?(ліпити снігову баку ,кататися на 

санчатах,грати в сніжки). 

Ще раз повторюють з допомогою дорослого ознаки зими. 

 

Музична діяльність  «Осінні човники». https://youtu.be/gMuapnmJZHU 

 

Культурно-гігієнічні навички: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з батьками: Консультація  

"Чому важливо читати дітям казки"  https://youtu.be/mfjgNYTwQmQ  

 
29.11.22 Розвиток мовлення 

«Одягнемо  ляльку Марічку  на прогулянку» 

Формувати  уявлення дітей про зиму,навчати розпізнавати із 

запропонованого ряду зимовий одяг,навчати послідовно одягатись на 

вулицю. 

https://youtu.be/ULkXW87WWMw 

Фізичний розвиток : 

Руханка з песиком  Патроном 

https://youtu.be/foFUavVgKg4 

Спостереження за станом погоди : 

- чи світить сонечко? 

- чи дме вітерець? 

- якого кольору небо? 

- Чи є хмаринки? 

Культурно-гігієнічні навики:  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mfjgNYTwQmQ
https://youtu.be/ULkXW87WWMw
https://youtu.be/foFUavVgKg4


Робота з батьками: 

Консультація музичного керівника 

Консультація для батьків «Використання музичної гри в життєдіяльності 

дитини». 

https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-muzicnoi-gri-v-zittedialnosti-ditini-

konsultacia-dla-batkiv-ditej-starsih-grupp-311566.html 

30.11.22 Сенсорно-пізнавальний розвиток: 

«Геометричні фігури» 

Вправляти дітей у порівняні предметів за кольором та 

формою:круг,квадрат. Ідентифікувати предмети за формою та 

кольором;учити добирати геометричні форми. 

https://youtu.be/Uf55csG3gTE 

 

Музична діяльність:«Осінні турботи»  

https://www.youtube.com/watch?v=DPkMtPKxxNw 

Культурно-гігієнічні навики:  
Користування милом під час миття рук 

 
Робота з батьками: 

Консультація інструктора з фізичного виховання  

Відео-консультація для батьків «Спортивні ігри 

та змагання вдома» 

https://youtu.be/cTw1yWhjbak 

01.12.22 Пропонуємо зробити пальчикову гімнастику ,а потім малювати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образотворча діяльність  

(малювання) «Розмалюємо шарфики» 

Пропонуємо навчити дітей малювати пензликом вертикальні лінії не 

відриваючи його від аркуша паперу. 

Гугл диск  

https://drive.google.com/drive/folders/1B10BJU2csLkBXXYa4BXaCdDXR_

Tp4Mm7?usp=sharing 

Фізичний розвиток : 

https://youtu.be/EkHLOzvAl8Q 

 

Рухливі  віршники для малят та їх матусь  під час прогулянки  у другій 

половині дня  

https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-muzicnoi-gri-v-zittedialnosti-ditini-konsultacia-dla-batkiv-ditej-starsih-grupp-311566.html
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-muzicnoi-gri-v-zittedialnosti-ditini-konsultacia-dla-batkiv-ditej-starsih-grupp-311566.html
https://youtu.be/Uf55csG3gTE
https://www.youtube.com/watch?v=DPkMtPKxxNw
https://youtu.be/cTw1yWhjbak
https://drive.google.com/drive/folders/1B10BJU2csLkBXXYa4BXaCdDXR_Tp4Mm7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B10BJU2csLkBXXYa4BXaCdDXR_Tp4Mm7?usp=sharing
https://youtu.be/EkHLOzvAl8Q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-гігієнічні навички:  
Самообслуговування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з батьками: 

Поради психолога  

Пальчикові ігри з олівцями, дрібна моторика. 

https://www.youtube.com/watch?v=-dTeN8QdB4Q 

02.12.22 Конструювання: 

«Збудуємо башточки для ведмедика» 

Навчати дітей послідовно складати деталі пірамідки ,попередньо 

визначивши розміри елементів та розташувавши їх у порядку  від 

великого до маленького для великого та маленького ведмедиків. 

https://youtu.be/BsjB1sGGkko  

Художня література: «Мнемо - віршик "Зайчик». 

https://youtu.be/KaBqX0BgOBU 

Спостереження за собакою на прогулянці. 

Питання до дітей: 

Хто це ? 

Що їсть собачка? 

- що є у собачки? 

«Бежіть за мною» – вчити дітей бігати не наштовхуючись на предмети 

Робота з батьками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dTeN8QdB4Q
https://youtu.be/BsjB1sGGkko
https://youtu.be/KaBqX0BgOBU


Тиждень  2   

05.12-09.12.22 

Тема: «Я печу, печу,печу - діткам всім по калачу» 

 Цілі і завдання: розповісти дітям про професію кухаря, формувати уявлення про посуд і 

їжу, навчати дітей розрізняти  посуд за назвами та призначенням ( чашки, ложки, тарілка глибока, 

тарілка мілка, учити вживати дієслова( набирати,насипати, наливати, їсти), вчити помічати  та 

називати трудові дії ,пов’язані з приготуванням їжі ( ріже,смажить, варить), збагатити 

мовлення новими назвами посуду( каструля, сковорода). 

Навчати дітей співвідносити предмети за кольором  та розміром, закріпити уявлення про 

овочі і фрукти,  визначати їх на дотик і правильно називати ( картопля, морква, яблуко, 

груша). 

Навчати дітей ритмічно ставити крапки на зображення чашки, обирати колір горошин для 

оздоблення своєї чашки. 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня  

 Ранній вік 

https://youtu.be/0Chy9IitZe0 

 -крокуємо на місті  

-наклони тулуба 

-пострибаємо  

 -присідання 

05.12.22 Ознайомлення з довкіллям:  

Дидактична гра  «Мамі я допомагаю – посуд гарно розставляю ». 

 

Розгляд ілюстрацій  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до дітей та розповідь дорослого: 

- Що це? ( тарілки). 

- Цю тарілку називають глибокою. У неї є дно і береги. У глибоку тарілку 

наливають рідку страву: суп, борщ, молочну кашу тощо.) 

- А це мілка тарілка.  

      У мілку тарілку можна покласти кашу, пюре, салат,котлету).  

 

 

- Покажіть, де велика ложка, а де мала. 

https://youtu.be/0Chy9IitZe0


- У ложки є ручка. Покажіть, як правильно тримати ложку?( показ 

дорослого). 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Що це?( чашка).  

     Чашка нам потрібна для чаю, молока, сока, води. 

- У чашки є денце, стінки і ручка. Покажіть, як тримають чашку.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ці всі предмети називаються одним словом « посуд». 

- Де дома зберігають  посуд? 

- З якого посуду приємно їсти: з чистого чи брудного? 

- Якщо не обережно поводитися, то тарілки,чашки можуть 

розбитися, тому їх не можна кидати, штовхати. 

Вправа « Пограємо вдома на кухні» 

Запропонувати дітям  мити посуд разом із мамою 
Музична діяльність   

Вчити дітей бігати на носочках, ходити тупаючи ногами; знайомство з 

піснею "Морозець"; вчити виконувати рухи з брязкальцями. 

https://youtu.be/2r2yG0xzOnk 

Культурно-гігієнічні навички:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2r2yG0xzOnk


Коли ми миємо руки? Закріпити з дітьми правила миття рук 

Робота з батьками: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультація музичного керівника"Музично - ігрова діяльність дітей" 

https://www.youtube.com/watch?v=_CtxwexWZc0 
 
 

06.12.22 Розвиток мовлення  « Кухар готує  їжу»      

Пропонуємо розглянути ілюстрацію 

Розповідь дорослого: 

Давайте подивимося на картинку.       

На кухні кухар готує їжу. Повтори : кухар. 

У кахаря на голові ковпак . Він одягнутий у 

халат і фартух.  

Давай разом скажемо: ковпак, халат, 

фартух. 

Кухар смажить і варить. Ще ріже картоплю. На плиту кухар ставить 

сковороду і смажить на ній млинці, котлети, а в каструлі варить кашу, 

суп, компот. Кухар готує смачну їжу для того, щоб діти добре їли та 

виросли міцними і здоровими. 

Питання до дітей: 

-Хто готує їжу?  

- Де працює кухар? 

На чому кухар смажить?( на сковороді) 

А варить у чому?(у каструлі). 

Хто у вас вдома кухар?( мама) 

Рекомендуємо прочитати дітям 

Кухар варить борщ і суп, 

Голубці  готує 

Він дорослих і малят 

Смачно нагодує.  

Фізичний розвиток 

https://www.youtube.com/watch?v=83De1SJtdOc   
На прогулянці  

Спостереження за одягом людей узимку : 

https://www.youtube.com/watch?v=_CtxwexWZc0
https://www.youtube.com/watch?v=83De1SJtdOc
https://www.youtube.com/watch?v=83De1SJtdOc


- яка зараз пора року? 

-  надворі тепло чи холодно? 

Щоб вберегтися від холоду треба   тепло одягнутися. 

Культурно-гігієнічні навики:  
Поради дітям від захисників 

https://drive.google.com/file/d/1skotexq6_BY86CokaVZLxW0Ol9oT4ReQ/vi

ew?usp=sharing 

Відео поради  

Прочитати дітям 

Робота з батьками: 

 

07.12.22 Сенсорно-пізнавальний розвиток: 

Дидактична гра «У нас гості». 

Навчати дітей сервірувати стіл, вправляти в співвідношенні чашок та 

блюдець за кольором і розміром. 

Нам потрібно: дві іграшки, пара блюдець та чашок одного кольору. 

Розповідь дорослого: 

У вас в гостях лялька та ведмедик. Вони хочуть влаштувати веселе 

іграшкове чаювання, але не знають, як слід накривати на стіл. 

Допоможемо їм. 

Що це? ( чашка) 

Що це? (блюдце)  

Якого вони кольору? 

Показати дитині, як правильно накрити на стіл. Зробити акцент на тому, 

що чашки і блюдця мають бути однакові за кольором. Запропонувати 

дитині самостійно добирати пари предметів посуду однакового кольору і 

розставляти на столі. Похвалити дитину за правильно виконане завдання.  

Покласти під блюдця серветки. Ось так, щоб було гарно. Запросити 

ляльку та ведмедика до столу. Треба сказати: «Пригощайтеся,пийте 

чай!». ( пограйте  разом з дитиною). 

 

Дидактична вправа « Чарівна торбинка» 

Закріпити уявлення про овочі і фрукти, навчати визначати їх на дотик і 

правильно називати ( картопля, морква, яблуко, груша). 

Нам необхідно: торбинка, картопля, морква, яблуко, груша. 

 

Ось у мене чарівна торбинка.  В ній лежать овочі та фрукти. Треба 

показати їх дітям, роздивитися  разом. Назвати кожен овоч і фрукт, його 

колір. Дати дитині потримати у руці, понюхати. 

Скласти все в торбинку. Запропонувати дитині дістати із торбинки, що 

намацаєш. Що ти взяв?(яблуко). Яблуко-це овоч чи фрукт?Якого воно 

кольору? Дитина  достає все по черзі, називає та розкладає на таці. 

 

Можна ускладнити гру: дістань з торбинки  всі овочі та фрукти, 

визначаючи їх тільки   на дотик, за вимогою дорослого. 

( Підглядати неможна). 

 

Руханка  «Булька» 

https://youtu.be/ld__dVatHiE 

Музична діяльність. Закріпити вміння бігати на носочках, ходити 

тупаючи ногами;вчити розрізняти побутові  звуки; підспівування пісні 

https://drive.google.com/file/d/1skotexq6_BY86CokaVZLxW0Ol9oT4ReQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skotexq6_BY86CokaVZLxW0Ol9oT4ReQ/view?usp=sharing


"Морозець". 

https://youtu.be/gUfWNPnTiIg 

Робота з батьками: 

Відео-консультація 

 інструктора з фізичного виховання 

«Корисні звички для дітей на кожен день» 

https://youtu.be/xKBRIY8RNPY 

 

08.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонуємо зробити пальчикову гімнастику, а потім малювати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образотворча діяльність  

(малювання) «Прикрась чашку» 

 Відео матеріал додається на Youtube канал 

ЗДО № 28 Ранній вік  

https://youtu.be/JjufQ3Apdaw 

Фізичний розвиток Рухлива гра "Лисиця та зайці" 

https://www.youtube.com/watch?v=c2B3dczvmjs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-гігієнічні навички:  
  

Поради батькам 

 

 

 

 

Робота з батьками: 

Батькам в скарбничку 

«Проведи корисно час з дитиною». Прості та швидкі орігамі для дітей. 

Звірі з паперу. https://www.youtube.com/watch?v=JLV8_RZ-WEA 

09.12.22 Ліплення: 

« Знайомство з тістом» 

Відео матеріал додається на Youtube канал 

ЗДО № 28 Ранній вік  

https://youtu.be/G9VBrbeyFzE 

https://youtu.be/gUfWNPnTiIg
https://youtu.be/xKBRIY8RNPY
https://youtu.be/JjufQ3Apdaw
https://www.youtube.com/watch?v=c2B3dczvmjs
https://www.youtube.com/watch?v=JLV8_RZ-WEA
https://youtu.be/G9VBrbeyFzE
https://youtu.be/G9VBrbeyFzE


Художня література: 

Читання вірша « Таня –помічниця» 

Навчати дітей уважно слухати вірш, відповідати на запитання за  змістом 

Прочитати вірш. 

Вранці мама борщ зварила, 

Таня моркву принесла. 

Мама вдень спідничку шила, 

Таня хату замела. 

Ой смачний удався борщик, 

Ще й оладочки пухкі! 

На спідничці - синій дощик, Крапелиночки легкі. 

Мама в кухні посуд мила, 

Таня витерла стола. 

Швидко мама все зробила, 

Бо їй Таня помогла. 

 

 Пропонуємо розглянути ілюстрації 

Питання до дітей: 

Що робить мама?  

Як Таня допомагає їй?   

Чому вони так швидко зробили всю роботу? 

Рухлива гра "Миші й кіт" 

друга половина дня на прогулянці 

https://www.youtube.com/watch?v=SvIaMO7aTtk 

Робота з батьками: 

Мультфільм для батьків 

Байдужість - співчуття. Мотивуючий мультфільм 

https://www.youtube.com/watch?v=VXHd3rzuaKI 

 

 

Тиждень  3   

12.12.22 -16.12.22 

Тема: ««Ми ялиночку прикрасимо,у таночку закружляємо» 

 Програмові завдання: формувати уявлення про символи новорічних та різдвяних свят, 

навчати дитину  визначати і правильно називати частини ялинки (стовбур, гілки, голки), 

закріпити знання зеленого кольору, учити характеризувати ялинку(велика, зелена, 

колюча), розкладати та називати ялинки  за величиною: найбільша, велика, маленька, 

впізнавати запах хвої серед інших запахів (лимона, апельсина). Продовжувати 

закріпллювати просторові поняття  (угорі, унизу, під, над.) 

https://www.youtube.com/watch?v=VXHd3rzuaKI


Навчати  дитину розуміти зміст картини; вправляти у складанні простих речень;  

відповідати на запитання «Що роблять?». 

Вчити дітей наносити зображення ялинкових вогників пальчиком, викладати сніговичка з 

ватних дисків . 

Навчати дітей слухати і розуміти зміст вірша, вправляти в руховому супроводі вірша за змістом. 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня  

 Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/0Chy9IitZe0 

 Фізкультхвилинка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-нахили тулуба 

-піднімаємо –опускаємо  руки 

-розводимо руки 

 

Гімнастика для очей 

 

 

Проведи білочку до горішка, бджілку до вулика. 

Допоможи метеликам знайти квіточку, а лисичці 

спіймати зайчика. 

 Пропонуємо вивчити вірш протягом тижня 

 

Білий сніг густий летів, 

Ліс засипати хотів, 

Та дерева не боялись 

І з-під снігу посміхались. 

 Юлія Хандожинська 

 

 Пальчикова  

гімнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0Chy9IitZe0


12.12.22 Ознайомлення з довкіллям:  

« Розглядання іграшкової ялинки ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь дорослого: Це 

 ялинка. Вона прийшла до нас із лісу.  Ялинка-дерево,тож у неї є стовбур, 

гілки, на гілках ростуть голочки. Гілочки в ялинки різні: довгі і короткі, 

тонкі й товсті, а ще ростуть шишки. Ялинка зеленого  кольору . 

 Питання до дитини: 

-   Що це?(Ялинка) 

-  Що є у ялинки?(стовбур)..  

Якого кольору ялинка?(зелена) 

Які гілочки у ялинки?( тонкі, товсті, короткі, довгі.) 

 

«Упізнай ялинку за запахом»(  дослід ) 

Пограємо з ялинкою. 

 На столі розкласти апельсин,лимон,гілочку ялинки.  

Розглянути всі предмети по 

черзі,понюхати. 

Потім запропонувати дитині 

заплющити очі  та відгадати за запахом 

ялинку. 

Після досліду рекомендуємо 

пригоститися апельсином. 

 

Прогулянка  друга половина дня  

Рекомендуємо розглянути та 

обстежити ялинку на прогулянці: 

провести пальчиком по стовбуру, 

торкнутися голочок, походити навколо 

ялинки та помилуватися нею. 

Музична діяльність: 

https://drive.google.com/file/d/1eBgw16em6j8yo0EU-

5OaMwjm3KNZcJQF/view?usp=sharing 
Культурно-гігієнічні навички:  

 

Робота з батьками: 

Мультфільм для батьків  

Доброта. Мотивуючий мультфільм 

https://www.youtube.com/watch?v=0T1ZQKO1DwY 

 

https://drive.google.com/file/d/1eBgw16em6j8yo0EU-5OaMwjm3KNZcJQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eBgw16em6j8yo0EU-5OaMwjm3KNZcJQF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0T1ZQKO1DwY


13.12.22 Розвиток мовлення : 

 Розглядання ілюстрації « Діти прикрашають ялинку»  

Розглянути  ілюстрацію 

  

 
 

 

 

 

 

 

Розповідь дорослого та питання до дітей: 

Що роблять діти? ( Діти прикрашають ялинку.)  

Чим діти прикрашають ялинку?( кульками, іграшками).  

До якого свята вони готуються ? (До свята Нового року.) 

Чи подобається тобі, як діти прикрасили ялинку? 

Скільки подарунків під ялинкою?( багато). 

Треба подумати і вирішити чим ви будете прикрашати свою ялинку. 

   Дидактична гра « Знайди і назви» 

Запропонувати розглянути  зображення дерев, серед них  знайти  ялинку, 

назвати її. 

 

 

 

 

 

 

Фізичний розвиток : 

https://youtu.be/mPDyRYd1YOo 

 

Спостереження за деревами узимку : 

- Що це?(Дерево) 

- Яке це дерево: високе чи низьке? 

Чи є на дереві листя? Куди воно поділося?(опало.) 

Робота з батьками: 

«Будь помітним на дорозі!» 

https://youtu.be/-yKd4_dHODw 

14.12.22 Сенсорно-пізнавальний розвиток: 

Навчати   дитину  розкладати та називати ялинки  за величиною : 

найбільша, велика, маленька. 

Дидактична гра « Парад ялинок». 

Нам потрібні: 6 картинок- ялинок  різної величини. ( 3-дорослому,3-

дитині.) 

Пограємо у гру – посадимо густий ліс. Дорослий бере ялинку. Це велика. 

Показати велику. А ця ? Показати сереню, Якого розміру третя ялинка? 

Показати маленьку . 

Питання до дітей: 

Покажи мені  ялинку, велику, маленьку( спонукати дітей називати їх за 

величиною.) 

Тепер будемо викладати разом ялинки в ряд :спочатку велику( як у 

мене), потім середню(ось таку) і маленьку.Діти виконують роботу разом 

https://youtu.be/mPDyRYd1YOo


з дорослим. Дивись, який густий ліс у нас вийшов. 

Музична діяльність : 

https://youtu.be/qkg9d5H1WJ8 

Культурно-гігієнічні навики:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з батьками: 

Консультація інструктора з фізичного виховання 

«Безпека під час занять фізичними вправами вдома» 

https://youtu.be/hLlufAeb6qw 

 

 

15.12.22 

 

Пропонуємо зробити пальчикову гімнастику, а потім малювати 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образотворча діяльність: 

(малювання)  

«Запалимо вогники  на ялинці» 

Відео матеріал додається на Youtube канал 

ЗДО № 28 Ранній вік  

 

https://youtu.be/lKS3E6traUU 

Фізичний розвиток : 

МОРОЗЕЦЬ зимова легенька РУХАНКА 

https://youtu.be/QN8uAE9fNnc 
 

Культурно-гігієнічні навички:  

Поради батькам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qkg9d5H1WJ8
https://youtu.be/hLlufAeb6qw
https://youtu.be/lKS3E6traUU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQN8uAE9fNnc&psig=AOvVaw0RugNOHtUBiJpy4iJCldQ-&ust=1669894764040000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCLD3q_fo1fsCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQN8uAE9fNnc&psig=AOvVaw0RugNOHtUBiJpy4iJCldQ-&ust=1669894764040000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCLD3q_fo1fsCFQAAAAAdAAAAABAN
https://youtu.be/QN8uAE9fNnc


Робота з батьками: 

Поради музичного керівника 

«Як в домашніх умовах виготовити цікаву музичну гру» Гра 

«Запам’ятай». https://www.youtube.com/watch?v=3pwigpu0uqo 

16.12.22 Конструювання: 

«Веселий сніговичок» 

Відео матеріал додається на Youtube канал 

ЗДО № 28 Ранній вік  

https://youtu.be/Mmpvzk_y6tM 

 

Фізкультхвилинка «Перший сніг» https://youtu.be/ufafJlAKqOo  

  

Художня література: 

Вивчення вірша Н. Забіли «Наша ялинка » 

Вчити дітей слухати, розуміти зміст вірш , спонукаючи дітей промовляти 

слова,  вправляти в руховому супроводі вірша за змістом. 

 

За вікном летять сніжинки                                                  

  І сідають на вікні                                                             

Ми танцюєм  круг ялинки                                                  

І співаємо пісні. 

Практична робота  

Змайструвати разом із дітьми годівнички для птахів. Повісити на дерево, 

насипати корму. 

На прогулянці: 

Спостерігати за птахами, що прилітають на годівницю. 

Чому треба підгодовувати взимку птахів, яка користь від них? 

Робота з батьками: 

Послухайте разом з дітьми Лист Святому Миколаю  аудіовірш  

https://youtu.be/pfHgl74S8Ls 

 

 

Тиждень 4.  

19.12.22 -23.12.22 

Тема: ««Зимонька –зима »  

 Програмові завдання:  розповісти  дітям про день Святого Миколая, виховувати пошану 

до народних традицій, знайомити дітей з особливостями зимової пори року, ввести в 

мовлення образні вирази ( зимонька-зима, сніг-сніжок, мороз-морозець), дієслова (ліпить, 

везе, падає, катається). 

Навчати групувати предмети за кольором, закріпити знання про форму( квадрат, круг), 

вміння орієнтуватися в просторі (високо, низько,під,на, за.) 

Продовжувати знайомити дітей з  фарбою, навчати малювати пальчиком, створювати 

інтерес до процесу і результату малювання. 

При роботі з солоним тістом показати як виготовляти печиво та прикраси на ялинку, 

розвивати дрібну моторику, творчість, бажання ліпити. 

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня  

https://www.youtube.com/watch?v=3pwigpu0uqo
https://youtu.be/Mmpvzk_y6tM
https://youtu.be/Mmpvzk_y6tM
https://youtu.be/ufafJlAKqOo


 Ранкова гімнастика «Козачата» 

https://youtu.be/F0e_oujfJ-o 

 Зимова  фізкультхвилинка 

https://www.youtube.com/watch?v=vtCMuH3pjYE 

Ростемо до неба — (тягнуть рученята вгору) 

Розумні, як треба. (Ручки на голівку, голівкою хитають). 

Міцні, як грибочки — (присідають) 

Доньки та синочки! (Обіймають себе за плечі). 

Зорова гімнастика  
https://www.youtube.com/watch?v=9znAKmoG9tg 

 Пропонуємо вивчити вірш протягом тижня 

                        ЯЛИНКА  
У ялиночки на ручках  

Замість пальчиків - колючки.  

Ти, ялинко, не колись!  

Краще з нами подружись.  

На твої зелені віти  

Іграшки повісять діти. 
 

Сніг летить,і вітер віє, 

Сонце світить, та не гріє, 

Під дверима кіт сидить 

І від холоду тремтить, 

Та дарма, що в кожушку,- 

Лапки мерзнуть на сніжку. 

      В.Юрченко  

 Падав сніг на поріг (діти повільно два рази опускають долоні на стіл) 

Кіт зліпив собі пиріг (притискують долоні одна до одної) 

А поки ліпив і пік («ліплять пиріжки») 

То пиріг водою стік ("біжать" пальцями рук по столі) 

Пиріжки треба пекти (знову показують, як ліплять пиріжки) 

Не із снігу, а з муки. 

19.12.22 Ознайомлення з довкіллям  « День Святого Миколая» 

https://youtu.be/BGQNm3-iRmk 

 

Бесіда « Кому Святий Миколай роздає подарунки?» 

Який подарунок приніс тобі Святий Миколай? 

Розглянути ілюстрацію 

 

 

Лялькова вистава «Святий Миколай в ліс завітав».  
Рекомендуємо подивитися у 2 половині дня 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fnE3GwjrbA4 

 

Практична робота : 

Прибрати  гарненько свої іграшки 

https://youtu.be/F0e_oujfJ-o
https://www.youtube.com/watch?v=vtCMuH3pjYE
https://youtu.be/Cu2yMItX_FYОзнайомлення
https://youtu.be/BGQNm3-iRmk
https://www.youtube.com/watch?v=fnE3GwjrbA4


Пропонуємо   на прогулянці: 

Помилуватися красою природи, спостереження за снігом. 

Ліплення сніжок зі снігу. Розповісти про правила поведінки під час ігор 

зі снігом. 

Рухлива гра « Влуч у ціль» 

На паркані або « глухій» стіні будинку потрібно намалювати коло . 

Стати за кілька кроків від нього і намагатися сніжками влучити в ціль. 

На допомогу батькам: 

Пам ятка для батьків 
 

  

20.12.22 Розвиток мовлення : 

 Розглядання картини « Таня не боїться морозу» 

Розповідь дорослого: 

На вулиці зима, холодно. На землі лежить сніг. 

Сніг білий.( білий, 

холодний,пухнастий).Тетянка вийшла на 

прогулянку. Вона тепло одягнена. На ній 

пальто, шапка, шарф,рукавички, теплі штани та 

чоботи. Дівчинка взяла санки, відерце та 

лопату. Тетянка ліпить паски з мокрого снігу, 

вона грається. 

 

 

 

Питання до дітей: 

-Яка пора року зображена на картині? 

- У що одягнена Тетянка? 

- Чим вона грається? 

Фізичний розвиток : 

«Миколай» 

https://www.youtube.com/watch?v=8r74niIO2l8 
Дослід зі снігом: сніг може бути брудним. 

Принести сніг з прогулянки в приміщення. Розповісти, що він 

перетворюється на воду різної чистоти та прозорості залежно від 

забруднення снігу .Розглянути брудну  водичку з дитиною, розповісти 

про наслідки. 

На допомогу батькам: 

Консультація  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8r74niIO2l8
https://www.youtube.com/watch?v=8r74niIO2l8


 

 

 

  

21.12.22 Сенсорно-пізнавальний розвиток: 

Дидактична гра « Знайди пару рукавичці»». 

Нам потрібні: картонні рукавички із зображенням на них геометричних 

фігур 

( квадрат,круг) різного кольору (попарно.) 

 Дати дитині одну рукавичку, на якій зображено геометричну фігуру. 

Пояснити, що необхідно знайти другу рукавичку, на якій картинка з 

такою ж геометричною фігурою і такого ж кольору 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактична гра « Де сховалась сніжинка» 

Нам потрібна : велика сніжинка 

Запропонувати дитині відшукати сніжинку і сказати,де вона літає ( 

високо,низько, вгорі,внизу, над,під,за,в). Якщо дитина вагається, 

дорослий допомагає. 

 

Музична діяльність : 

Руханка-танок "Почнемо все спочатку" 

https://www.youtube.com/watch?v=JCWCk-Qea0o 

Пропонуємо  разом з дитиною висадити зимовий город( цибулю) на 

підвіконні. Навчати доглядати за нею. Розповісти, що цибуля –це овоч, 

росте на городі. Вона дуже корисна, але гірка. Хто їсть цибулю, той 

менше хворіє. 

Рекомендуємо прочитати дітям: 

 

П.Ребро « Зайчик спати захотів» 

І.Нехода « Пісня про ялинку» 

М.Підігрянка « Снігова баба» 

 

Для домашнього куточку мислення 

Настільно-друковані ігри:  
«Розрізні картинки » 

 

  « Хто де живе» ( тварини) 

 

 « Хто з ким стоїть поруч».  

https://www.youtube.com/watch?v=JCWCk-Qea0o


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На допомогу батькам: 

Відео-консультація для батьків 

"Фізична активність: рух для здоров'я ваших дітей" 

https://youtu.be/an0fJiCPG-w 

 

22.12.22 Пальчикова гімнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образотворча діяльність  

(малювання) «Сніг, сніжок, білі всі доріжки» 

https://youtu.be/uGLruORpJC0 

 

Фізичний розвиток :  Гра із сніговиками 

https://youtu.be/hgZPYCimVQ4 
Новорічна ялинка 

https://youtu.be/BzvGH0PjBjo 

На допомогу батькам: 

Поради психолога  

Гра-релаксація "У лісі". 

https://www.youtube.com/watch?v=VTEFjcQvCoQ 

 

23.12.22 Пальчикова гра для  "Маленький їжачок" 

https://youtu.be/EqCCzCWK7JE 

Пропонуємо зробити пальчикову гімнастику, а потім ліпити 

Лілення: 

« Святкове печиво» 
 

https://youtu.be/ZYoLxhjiprk 

Відео матеріал додається на Youtube канал 

ЗДО № 28 Ранній вік  

Фізкультхвилинка  «Перший сніг» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://youtu.be/an0fJiCPG-w
https://youtu.be/uGLruORpJC0
https://youtu.be/hgZPYCimVQ4
https://youtu.be/BzvGH0PjBjo
https://www.youtube.com/watch?v=VTEFjcQvCoQ
https://youtu.be/EqCCzCWK7JE
https://youtu.be/ZYoLxhjiprk
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DufafJlAKqOo&psig=AOvVaw2vItA85Um8Z7LhLF3wvNfN&ust=1669901354372000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCOiVxL-B1vsCFQAAAAAdAAAAABAk
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DufafJlAKqOo&psig=AOvVaw2vItA85Um8Z7LhLF3wvNfN&ust=1669901354372000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCOiVxL-B1vsCFQAAAAAdAAAAABAk


https://youtu.be/ufafJlAKqOo 

 

Розповідання казки « Рукавичка». 

Вихователь  Дашко В.В.  

https://youtu.be/gyk4WXAy0No 

Відео матеріал додається на Youtube канал 

ЗДО № 28 Ранній вік  

 

Бесіда за змістом: 

- Хто загубив рукавичку? 

- Хто перший знайшов рукавичку? 

- Що запитували звірята,коли підходили до рукавички? 

- Хто допоміг знайти дідові рукавичку? 

Пропонуємо пограти на прогулянці 

Рухлива гра « Зайчику сіренький»  -навчати малят стрибати на місці на 

обох ногах; закріпити знання дітей про зайчика;  

Хід гри: 

Дітина – «зайчик» сидить навпопічки. 

Дорослий промовляє: 

Ось зайчики сидять, 

Вони вушками ворушать. 

(Дітина  піднімає долоні до голови.) 

Ось так, ось так 

Вони вушками рухають. 

(Дитина рухає пальцями.) 

Їм холодно сидіти, 

Треба лапоньки погріти. 

( Піднятисяі, стоячи, плескати у долоні.) 

Вже набридло їм стояти. 

Треба трохи пострибати. 

Стриб, стриб, стриб, стриб, 

Треба трохи пострибати. 

( стрибати на місці на обох ногах.) 

Зайчики, поспішайте. 

Вовк за деревом – тікайте! 

( розбігтися  навсібіч.) 

Гру повторити. 

 

На допомогу батькам: 

Поради музичного керівника  

«Заспокійлива музика для сну дитини».  
https://www.youtube.com/watch?v=x7jeRGesto0 

 

Тиждень  5 

26.12.22 -30.12.22 

Тема: ««У світі казок»  

 Програмові завдання:  продовжувати знайомити дітей з  сезонними  змінами взимку, 

розвагами  дітвори, ввести в активний словник дітей слова санчата, ліпить, катається, їде, 

навчати дітей  слухати  та емоційно сприймати   казку,вірші, щедрівки, викликати у дітей 

святковий настрій . 

https://youtu.be/gyk4WXAy0No
https://www.youtube.com/watch?v=x7jeRGesto0


Вчити малювати за мотивами знайомих казок, викликати інтерес до створення образу 

Колобка, що котиться по доріжці ( кольорова пляма у формі кола). 

Знайомити дітей з властивостями  води  за допомогою досліду.  

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня  

 Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/tQQhkq4_g4c 

 

  фізкультхвилинка 

Ростемо до неба (тягнуть рученята вгору) 

Розумні, як треба. (Ручки на голівку, голівкою хитають). 

Міцні, як грибочки — (присідають) 

Доньки та синочки! (Обіймають себе за плечі). 

 

Зорова гімнастика  
 

 Пропонуємо вивчити вірш протягом тижня 

            Зліпим бабу снігову 

Білий сніг, рихлий сніг                    Прилипає нам до ніг.                    

Зліпим бабу снігову,                Розмалюєм,як живу.                              

А замерзнуть рученята,                       Будем снігом розтирати!  

                            Г.Бойко 

 Пальчикова гімнастика  

26.12.22 Ознайомлення з довкіллям: 

«Зима-чарівниця» 

https://youtu.be/qStKRf_2W-s 

бесіда з дітьми  

- Яке свято зустрічають люди взимку? 

- На чому катаються діти? 

https://youtu.be/tQQhkq4_g4c
https://youtu.be/Cu2yMItX_FYОзнайомлення
https://youtu.be/qStKRf_2W-s


- Що ліплять зі снігу? 

 

Гра « Що бачиш –розкажи» 

Розглянути ілюстрації ( на закріплення ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музична діяльність: 

"Новий рік стрічаємо - весело танцюємо і граємо" 

https://youtu.be/1juB4A8o-HY 

 

Спостереження за новорічною ялинкою  

- Чим прикрашена новорічна ялинка? 

- Чим відрізняється від ялини , яка росте на вулиці? 

- Яка ялинка тобі подобається більше?    

 Чому? 

 

     Пропонуємо прочитати дітям 

 Ялинка 

Що за гостя в нас така 

І зелена, і струнка, 

Сяє зірка угорі, 

На гіллячках ліхтарі, 

І ростуть на ній не шишки, 

А цукерки та горішки. 

 
                       Г. Демченко 

На допомогу батькам: 
Пам’ятка для батьків  

 

 

 

 

 

 
 

 

27.12.22 Відео матеріал додається на Youtube канал 

ЗДО № 28 Ранній вік Казка « Колобок» 

https://youtu.be/GImkPyhDeI0 

Фізичний розвиток : 

https://youtu.be/1juB4A8o-HY
https://youtu.be/GImkPyhDeI0


Фітнес-руханка для дітей  

https://youtu.be/N8whtIjP2R0 

 

  Символ року «Зайчата» (з серветок) 

Цікавинки для батьків та дітей 

https://fb.watch/hsco3u74AV/ 

На прогулянці 

Трудова діяльність:  відшукування сухих гілочок, збитих вітром 

На допомогу батькам: 
Консультація  

 
       

28.12.22 Сенсорно-пізнавальний розвиток: 

 

Дидактична гра « Великий-середній- маленький» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музична діяльність :  

ТАНЦІ ЗІГРІВАНЦІ 

https://www.youtube.com/watch?v=A09aJ3gvLWs 

Спостереження на прогулянці 

Звернути увагу,  що сонце взимку світить мало, тому день короткий, а 

ніч довга. 

Як світить взимку  сонечко? 

Святкове дитяче меню 

Відео матеріал додається на Youtube канал 

ЗДО № 28 Ранній вік  

https://youtu.be/wVPDKxnbNhc 

https://youtu.be/N8whtIjP2R0
https://fb.watch/hsco3u74AV/
https://youtu.be/wVPDKxnbNhc


На допомогу батькам: 

Консультація інструктора з фізичного виховання 

«Ігри для гіперактивних дітей» 

https://www.facebook.com/groups/530546660430438/posts/23357760065741

52/ 

 

29.12.22 Пальчикова гімнастика 

Пропонуємо зробити пальчикову гімнастику, а потім малювати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творча діяльність з матусею 

 

Карамелька з солоного тіста.  

Прикраса на ялинку своїми руками 

https://youtu.be/glBNMI4eYJE 

 

Фізичний розвиток :  
Зимова руханка «Веселі сніговички» 

на допомогу батькам  

пограйте разом з дітьми 

https://www.youtube.com/watch?v=aPyKEM7KLvI  
Корисна гра з елементами дихальної гімнастики 

Послухайте разом з дітьми 2 половина дня 

https://youtu.be/s-WrNwf2ra4 

Щедрівочка для дітей 

https://www.youtube.com/watch?v=mWt6rSaE638 

На допомогу батькам: 

Поради психолога  
Психологічна  хвилинка. Вправа "Зайченя" 

https://www.youtube.com/watch?v=_G_HovQjPQc 

 

https://www.facebook.com/groups/530546660430438/posts/2335776006574152/
https://www.facebook.com/groups/530546660430438/posts/2335776006574152/
https://youtu.be/s-WrNwf2ra4
https://www.youtube.com/watch?v=mWt6rSaE638
https://www.youtube.com/watch?v=_G_HovQjPQc


30.12.22 Дослід з  паперовими серветками 

 «Чарівні малюночки» 

Відео матеріал додається на Youtube канал 

ЗДО № 28 Ранній вік  
 

https://youtu.be/kgP9GUQ7qUs 

Руханка-танок « Зима» 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://youtu.be/3Os2JN-rvpI 

 

Перегляд мультфільму «З Новим Роком» 

https://www.youtube.com/watch?v=zbGnbctrrr0 

На допомогу батькам: 

Поради 

 

 

 

https://youtu.be/kgP9GUQ7qUs
https://youtu.be/kgP9GUQ7qUs
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DufafJlAKqOo&psig=AOvVaw2vItA85Um8Z7LhLF3wvNfN&ust=1669901354372000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCOiVxL-B1vsCFQAAAAAdAAAAABAk
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DufafJlAKqOo&psig=AOvVaw2vItA85Um8Z7LhLF3wvNfN&ust=1669901354372000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCOiVxL-B1vsCFQAAAAAdAAAAABAk
https://www.youtube.com/watch?v=zbGnbctrrr0

